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Vuxenhabiliteringen i Värmland

Vi på vuxenhabiliteringen kan mycket om 

funktionsnedsättningar och hur det påverkar 

människors liv. Hos oss jobbar bland annat 

arbetsterapeuter, dietist, kuratorer, logopeder, 

psykologer och fysioterapeuter 

(sjukgymnaster).  

Vi är en specialistresurs som kan erbjuda stöd 

utöver det stöd som du har rätt till hos 

kommunen och övriga sjukvården. 

Vem kan få stöd? 

Vuxenhabiliteringens hjälper personer med:  

• Intellektuell funktionsnedsättning.  

• Autismspektrumtillstånd.  

• Svåra förvärvade hjärnskador. 

• Rörelsenedsättning, medfödd eller 

förvärvad före 18 års ålder.  

Vi ger dig stöd att: 

• Förstå din funktionsnedsättning och hur den 

påverkar dig. 

• Få andra att förstå din situation. 

• Kontakten med andra människor ska 

fungera bra. 

• Klara av vardagen så bra som möjligt, 

kanske med stöd och träning. 

• Få förutsättningar att må bra både psykiskt 

och fysiskt.  

• Skaffa information och få stöd i kontakt 

med myndigheter och andra verksamheter. 

 

Vi stödjer även anhöriga, närstående och 

personal. 

Hur söker du? 

Du kan själv ringa eller skicka en egen 

vårdbegäran till oss. Blankett för egen 

vårdbegäran och mer information finns på 

1177.se, sök vuxenhabilitering. En läkare eller 

stödperson kan också skriva en remiss.  

Vad händer hos oss? 

Vid ditt första besök hos oss går vi tillsammans 

igenom vad du behöver ha hjälp med. Vi frågar 

dig och du kan fråga oss. På vår sida på 

1177.se finns ett frågeformulär du kan använda 

som förberedelse inför ditt första besök. Det 

finns både med och utan bildstöd. 

Frågeformuläret följer även med i kallelsen till 

ditt bokade besök. Du kan markera eller skriva 

ner det som är viktigt för dig att prata om. 

Kom ihåg att ta med formuläret till besöket. 

Efter det första besöket erbjuds du stöd utifrån 

vad du behöver. Din kontakt hos oss kan se ut 

på olika sätt: Allt från att du deltar i 

gruppverksamhet eller har en kortvarig kontakt 

med en person, till en mer långvarig kontakt 

med flera olika yrkesgrupper. 

Det första besöket sker vanligtvis på vår 

mottagning i Karlstad, därefter kan du vid 

behov träffa oss på våra lokala mottagningar i 

Arvika, Kristinehamn och Torsby. 

Om du haft kontakt med oss tidigare och 

avslutat kontakten, kan du söka igen om du 

behöver. 

Kontakta oss för mer information 

Telefon: 010-831 40 72 

Öppet: Måndag – fredag 8–12, 12:45–16 

E-tjänster på 1177.se: Sök Vuxenhabilitering  

Adress: Drottninggatan 27, 652 25 Karlstad 

 


